DESCOBREIX TOT EL QUE FA L’ASSEMBLEA GRÀCIES
AL FULL DE RUTA APROVAT PER LES SEVES SÒCIES I SOCIS
GUANYEM ESPAIS DE SOBIRANIA EN L’ÀMBIT NACIONAL:

DENÚNCIA

Quan la societat s’organitza, s’assoleixen victòries com la de la Cambra de Comerç
de Barcelona. Apoderem-nos a través de l’estratègia de LLUITA NOVIOLENTA que
engloba accions de denúncia, no-cooperació, creació d’alternatives i desobediència.

ORGANITZEM GRANS MOBILITZACIONS
Com les multitudinàries manifestacions de l’11 de setembre
o les Marxes per la Llibertat.

NOCOOPERACIÓ

CREACIÓ
ALTERNATIVES

FEM FORTS ELS SINDICATS
Els sindicats són els únics que poden convocar una vaga.
Promovem el vot a sindicats compromesos amb la independència.

COPEM COL·LEGIS PROFESSIONALS
Alguns col·legis van pressionar perquè no es fes la declaració
d’independència però no van demanar que s’aixequés el 155.

FEM POSSIBLE UNA PATRONAL INDEPENDENTISTA

DESOBEDIÈNCIA

Creem un nou espai de poder que representi els nostres valors.

ENS PLANTEM PER REIVINDICAR EL QUE ÉS JUST
Amb accions com la tancada a la seu de la Unió Europea
o l’encadenada al Parlament Europeu.

AUTOORGANITZEM-NOS!
L’apoderament comença per pensar què podem fer nosaltres per aconseguir l’objectiu desitjat. Descobreix què pots fer des del teu territori o sector
amb l’Assemblea.

PORTEM A TERME ACCIONS EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL:
PARTICIPEM EN CONFERÈNCIES I FÒRUMS INTERNACIONALS
Per a denunciar davant d’Estats i altres entitats les violacions de
drets fonamentals de l’Estat espanyol contra el poble de Catalunya.

IMPULSEM INICIATIVES JURÍDICO-POLÍTIQUES
Com la Iniciativa Ciutadana Europea o la denúncia davant del
Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de Nacions Unides.

INTERNACIONALITZEM LA CAUSA INDEPENDENTISTA
A través de visites entre membres de l’Assemblea i partits polítics,
parlamentaris, ONG i governs.

PARTICIPEM A MITJANS DE COMUNICACIÓ INTERNACIONALS
Per a multiplicar la presència de l’independentisme a l’opinió
pública global.

IMPULSEM CAMPANYES DE COMUNICACIÓ INTERNACIONALS
Com #MakeAMove o #StandUpForCatalonia per a promoure el
dret a l’autodeterminació de Catalunya.

POTENCIEM LA PRESÈNCIA INTERNACIONAL DE L’ASSEMBLEA
A través de la creació de noves Assemblees Exteriors i del reforç
de la capacitat operativa de les ja existents.

COOPEREM AMB D’ALTRES NACIONS I POBLES SENSE ESTAT
Impulsant mobilitzacions i comunicats de solidaritat per denunciar
les vulneracions de drets arreu. Formem part de l’UNPO (Organització
de Nacions i Pobles No Representats).
Fes-te’n sòcia o soci i decideix quin és el
següent pas per assolir l’Objectiu: Independència.

assemblea.cat
#SomAssemblea

